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Once, in a far away forest, a fire started. The wind turned it into a massive fire attacking the forest 
rapidly. All the animals took flight at great speed.
Except for one little bird. It shouted to all her good friends on the run: ‘stay!, let’s try and beat the fire!
But nobody listened , all were busy getting to a place where the fire couldn’t do harm.
Then the little bird decided she would try on her one. She knew about a small lake not far away. She 
flew over there and dived into the water, hurried back to the fire and shook her wings. The drops fell on 
the fire and she hurried back to the lake, back to the fire and so on, not losing one second. Her friends 
on the run saw her through the heavy smoke and shouted: ‘Come with us, you’ll never succeed!’ But 
then, an old moose said: ‘I’ll join her’ and ran off to the lake, jumped in, ran back to the fire, shook 
his body - a rain of drops - and hurried back to the lake. Now a bunch of pelicans said to each other: 
“Why don’t we join, we got big beaks, lots of water fitting in, let’s go!” Then the oldest member of the 
elephant herd said to his companions: “Let’s go guys and girls, we got work to do, we’ll show them 
how to fight a fire.” And huge amounts of water were blown on the fire by the big crowd of loaded 
trumpets.
Now all the birds and animals joined, nobody on the run anymore and soon the fire started to shrink 
and not long after it was gone. The little bird, the moose, the pelicans, the elephants and all others were 
celebrating victory, dead-tired, in their own wood.

Looking back at 2011 and the first months of this year it’s fun to 
participate in and read or hear about the many initiatives taken to 
foster the family spirit both in and outside of Holland. One of my 
favorite bumper stickers is: ‘Commit random acts of kindness’. 
And we have many of them in our family and as we know, 
kindness is contagious.
Think back - those who were there - of the very cozy and 
hospitable lunch for experienced Crommelin’s, that Claudine and 
Arnoud gave or read the great story on uncle Ru and aunt Miek, 
that was just published on Crommelin.org. What a fine read, 
thanks, Annemarie! 
And what about the initiatives that Désirée, Nina, Amber, Jeroen 
and Loukie are taking to publish our Journal that makes us realize 
that today we’re only a few keys away from each other. 

Thanks everyone for dropping the drops you dropped. I look 
forward meeting you on this years occasions to connect live: 
be it walking along the Linge on May 13, playing a good game 
of family golf on September 23 or join the family youth visiting 
the Arnhem Water Museum on October 7, or joining us digitally, 
sharing what’s cool at the Crommelin Facebook page. 

Warm regards, I am sure you’ll enjoy the many contributions in 
this issue!

Naarden, April 2012 
Robert@hogehil.nl 

Dear family,

mailto:robert%40hogehil.nl?subject=
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2 Van de redactie
Dat we als redactie van het Crommelin 
Journaal deze keer zoveel inzendingen 
ontvingen is een pluim op onze helm en 
een aanmoediging om op deze voet door te 
gaan. Onze hartelijke dank hiervoor. Het zijn 
inzendingen met een lach, traan en druppel, 
die zowel over het ‘hier en nu‘ als over ‘het 
omzien in verwondering’ gaan. Zij komen uit 
binnen- en buitenland, zijn geschreven door 
jong en oud, man en vrouw, echte Crommelin 
of de kouwe kant. Ze gaan over American 
football, de slag in de Javazee, een Crumlin 
cocktail, de Australische tak… Verder treft 
u aan ‘jong spreekt met oud’, een interview 
met Lodewijk Crommelin. Dit is slechts een 
greep uit een breed scala aan onderwerpen en 
interesses.

In dit nummer introduceren we twee nieuwe 
rubrieken: de Kouwe kant, een initiatief van 
Alix Royer, waarvoor we weer een beeldende 
icoon ontwierpen en de column De drie 
merletten. U zult ook zien, dat wij voortaan bij 
de bijdragen vermelden hoe de relaties liggen 
in en met de familie Crommelin door naam van 
de (voor)ouders – zowel in de mannelijke als in 
de vrouwelijke lijn - te noemen. 
Wij zijn als redactie heel blij met de versterking 
van het Journaalteam door Loukie als 
corrector.

Uw op- en aanmerkingen en bijdragen* blijven 
welkom op redactie@crommelin.org 

De redactie 

*Deadline Crommelin Journaal herfst-2012: 
20 september 2012

Thank you so much for your compliments on 
our first digital attempt of Crommelin Journaal. 
Your encouragements prove that our aims 
to bring members of the Crommelin clan 
worldwide closer together are successful, 
although we do realize that many of our 
contributions are double Dutch to you! So be 
our guest to contribute in your own language 
to the next edition of Crommelin Journaal in 
autumn 2012*.

Besides stories about the battle of the Java 
Sea, the Crumlin cocktail, American football or 
the Australian Crommelins we introduce in this 
edition two new sections: Family-in-law and 
The three merlets. This time you will already 
find some contributions from England, Canada 
and Australia. We sincerely hope that these will 
inspire other members of the family to send us 
their stories about their daily life, hobbies or 
ancestors etc.

A request: If you know somebody who would 
appreciate to receive Crommelin Journaal - or 
to contribute to it - please, send us her or his 
e-mail address!

And as always: please, leave your ideas, 
suggestions, questions, comments and 
contributions at redactie@crommelin.org 

*deadline is september 20th, 2012

Colofon
Crommelin Journaal
redactie@crommelin.org

Teksten en beeldmateriaal 
Désirée Crommelin
Gulian Crommelin
Loukie Crommelin
Miff Crommelin
Peter Crommelin
Walter Crommelin
Govert Deketh
Agnes Jansen
Reinout Jansen
Anne Marie Sillem - 
Crommelin
Lucille van Tuyll van 
Serooskerken

Eindredactie
Désirée Crommelin
Loukie Crommelin

Ontwerp en design 
Amber Crommelin
Jeroen Oosterwijk

Overige medewerkers 
Nina Crommelin
Walter Crommelin

mailto:redactie%40crommelin.org?subject=
mailto:redactie%40crommelin.org?subject=
mailto:redactie%40crommelin.org?subject=
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Onrust op ons 
blazoen
Mag ik ons even aan u voorstellen? Wij zijn de 
merletten die op uw blazoen huizen. Met de klok 
mee staat merlet Un op links, merlet Deux op 
rechts en merlet Trois als middenvelder onderaan 
op het veld van zilver. Uw wapen mag dan de tand 
des tijd hebben doorstaan, er heerste kortgeleden 
toch enige onrust onder Ons Soort Merletten, 
kortweg OSM.

Wat was het geval: Trois wilde wel eens iets 
anders en kwekte rond: “Al eeuwenlang sta ik 
hier onderin, onder die rode keper. Ik wil wel eens 
stijgen en daarboven naast jullie komen staan, in 
plaats van onder onderaan te blijven”.
“Hé, cool man”, kwaakte Un op links. “Dat 
noemen ze nog eens ontwapenen!” Maar Deux 
dacht er geheel anders over: “Parbleu, wat krijgen 
we nou!” kwakte Deux keurig. “Trois, dat gaat 
echt niet, hoor. Je moet wel je plek kennen! Ik ben 
rechts, Un is links en jij zit nu eenmaal midden 
onder.” 

Maar Trois liet zich niets gezeggen en waggelde 
vrolijk omhoog. Van links naar rechts, van rechts 
naar links en zo waggelde hij voort.

Un en Deux keken verstoord op Trois neer. En 
Deux, hij kon het niet laten, slaakte een diepe 
zucht. “Hemeltje lief, die heeft te diep in het glas 
gekeken, van die nieuwerwetse cocktail ‘Tropical 
Crumlin’ zeker.”

Un wilde voor de duidelijkheid echter even iets 
heel anders weten. “Hè Trois, wat ben je nou, links 
of rechts?” “Ik? Ik ben nieuwsgierig”, antwoordde 
Trois waardig. “Ik streef naar een blazoenbrede 
kijk op onze achtergrond.” “Bla, bla, bla! Weet je 
wat je bent: een canard”, kwakte Deux, lichtelijk in 
zijn kuif gepikt. “Enchanté!” quickte Trois terug en 
knikte koket even licht met zijn kop. Hij nestelde 
zich vervolgens wederom in het midden, onderin, 
de plek waar hij zich het meeste thuis voelt. 

De Drie Merletten
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I was born and raised in Deventer, the city where 
my parents still live. In 1987 after a gap year in 
Scotland, I moved to Groningen to go to 
university. As I was ‘uitgeloot’ for Medicine twice, 
I had to choose something else. Being good at 
numbers I chose Economics, even though I never 
touched upon that subject at school. 
Having completed my studies I joined ABN 
AMRO Bank as a management trainee at the 
start of 1994. 

It seemed the most logical thing to do at that 
point in time having completed a degree in 
business economics and treasury. I spent five 
years working in the dealing room of ABN AMRO 
in Amsterdam and London and another five years 
at UBS before moving back to ABN AMRO. 
Currently I am heading the Investor 
Relations-team. We are responsible for making 
sure that current and future investors are properly 
informed when investing in ABN AMRO. 

I live in Amsterdam, so I cycle to my office most 
working days. Both my sister Heleen and my 
brother Joop live in Amsterdam, just within 10 
minutes cycling from my place. So we see each 
other regularly. Even though I was never very 

good at playing an instrument - I tried for four 
years to play the violin - I enjoy taking my mother 
or sister to the Concertgebouw which is just 
around the corner from my apartment. I also like 
travelling and aim to make at least one decent 
trip a year, most recently to Namibia and Laos. To 
get some exercise I ski, play golf and will pick up 
sailing again shortly. 

Every time I visit my parents I see all the family 
portraits, remembering me of our heritage. 
Making sure that the family foundation is able to 
look after the treasures from the past is one of 
the reasons I accepted the request by the 
Crommelin Foundation to become its treasurer.

A new face 
This time a family member with a different last name, but just as much a Crommelin! Dies 

Donker, eldest daughter of Sophie Crommelin and Hans Donker, is our new treasurer.

Robert Crommelin (chairman) 
Naarden 
Tel : +31 (0) 35 69 49 815 (home)
 +31 (0) 35 69 52 066 (work)

Dies Donker (treasurer) 
Amsterdam 
Tel :  +31 (0) 6 218 70 749

 
May van Oordt-Crommelin (secretary) 
Tel :   +31 (0) 16 46 60 038 
Email : info@crommelin.org

Walter Crommelin (foreign contacts) 
Groningen 
Tel :   +31 (0) 6 310 37 027

Crommelin Foundation Board Members

mailto:info%40crommelin.org?subject=
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Aanval: ‘Offence’
Running Back
Deze spelers combineren kracht, snelheid en 
flexibiliteit. Het is hun taak om met de bal in hun 
handen tegenstanders te ontwijken, te omzeilen of 
omver te lopen en zo de bal zo ver mogelijk naar 
voren te brengen. 

Quarterback
Er zit echter meer achter football dan het 
simpelweg op je tegenstander afstormen, 
hoewel dit voor de meeste teams vaak genoeg 
heeft bewezen effectief te zijn. Waarom zou je 
rechtstreeks naar je vijand sprinten als je ook 
de bal over hun heen kan gooien? Hier komt de 
quarterback in het spel: de aanvoerder van de 
offence, die zich specialiseert in het werpen van 
de bal en in staat is snelle beslissingen te nemen 
aan de hand van de verdedigende formatie. 

Wide receiver
Echter, als je de bal gooit zou het ook fijn zijn, als 
die wordt gevangen door iemand die jouw kleuren 
draagt. Dit is de taak van de receiver. Deze 
snelle, vaak lange spelers staan aan de zijkanten 
van het veld, wachtend op de bal die hun kant 
opkomt en rennen dan het veld op langs van te 
voren besliste routes. Door deze routes te volgen 
wordt de tactiek op de juiste manier uitgevoerd. 
Deze routes en tactieken worden besproken en 
beoefend in trainingen.

Offensive line
Spijtig genoeg zullen de tegenstanders niet blijven 
wachten, terwijl de quarterback een geschikt 
doelwit voor zijn pass zoekt. Om te voorkomen 
dat de quarterback na enkele seconden van het 
gras af kan worden geschraapt, staat er tussen 
hem en de verdediging een lijn van vijf grote en 
sterke kerels die een muur voor de quarterback 
maken om hem de kans te geven de bal te 
werpen. Wanneer er met de bal wordt gerend, 
vallen zij zelf aan en creëren ze een pad voor de 
running quarterback om te volgen. 

Tight End 
De Tight end-positie is een zogenoemde ‘jack-
of-all-trades’. Deze speler stelt zich op aan het 
uiteinde van de offensive line en kan het aanvallen 
van zijn tegenstanders afwisselen met het vangen 
van passes. Op deze positie speel ik bij Pirates 
Nijmegen.

Acte de Présence
Strike fast, hit hard. The Pirate way 

6

De laatste jaren heb ik mij bezig gehouden met spelen van American Football. Aangezien 

de belangstelling en het begrip van de sport in Nederland minimaal zijn, heb ik op verzoek 

van het Crommelin Journaal een korte introductie geschreven.

Laten we bij het begin beginnen: om football te spelen heb je twee teams van angstloze 
psychoten nodig, dezen worden ook wel ‘spelers’ genoemd. Zij worden aangevoerd door 
een coach, die vaak zelf een ex-speler is en psychotischer dan zijn gehele team bij elkaar. 
De teams ontmoeten elkaar op een 100 ‘yard’ lang veld dat de ‘gridiron’ genoemd wordt. 
Aan ieder uiteinde wordt het veld door middel van een witte lijn gescheiden van de ‘endzone’.
Het doel van het spel is om de bal in deze endzone te dragen of te gooien. Dat levert het aanvallende 
team een zogenoemde ‘touchdown’ op. Het aanvallende team krijgt telkens 4 kansen om 10 yards te 
overbruggen. Wanneer dit niet lukt zullen zij de bal zover mogelijk het gebied van hun tegenstanders 
in schoppen (punten) waarna het verdedigende team zal proberen een touchdown te scoren. Eén van 
de belangrijkste factoren in football is het samenspel. Spelers specialiseren zich in één of meerdere 
gebieden en vullen elkaar zo aan, want de rol in de verschillende posities verschilt erg van elkaar.

Hier een overzicht van rollen en posities:

* Reinout Jansen is een zoon van Otteline 
Crommelin (1957) & Job Jansen (1952), 
kleinzoon van J.W.H. (Jaap) Crommelin (1912-
1989) & Laurine van Nieukerken (1914-2001).

Hij studeert Management, Economie & Recht 
aan de hogeschool van Nijmegen & Arnhem.
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Linebackers
Linebackers vormen het hart van de verdediging. 
Ze verdedigen het midden van het veld en zijn op 
deze manier in staat om op zowel een ‘run’ als 
een ‘pass’ te reageren. De middelste van deze 
drie spelers, de ‘Mike’ of Middle-linebacker, is de
aanvoerder van de verdediging. De andere twee 
zijn respectievelijk ‘Sam’ en ‘Will’ (Strongside en 
Weakside).

Defensive line
De defensive line of ‘front four’ zijn de spelers die 
zich tegenover de offensive line opstellen en zo 
snel mogelijk door hun muur proberen te breken. 
Wanneer er met de bal wordt gerend zullen zij 
trachten de runningback te stoppen voordat hij 
langs hun kan komen. 

Cornerbacks
De cornerbacks zijn de spelers die met de 
receivers mee rennen om te voorkomen dat een 
geworpen pass bij de receiver aankomt. Dit zijn 
vaak snelle, behendige spelers die goed in staat 
zijn het spel te lezen en die snel kunnen reageren 
als hun prooi een andere kant opgaat. 

Safeties 
De safeties vormen de laatste linie van de 
verdediging tegen spelers die langs de defensive 
line, linebackers en cornerbacks weten te komen. 
Het zijn snelle spelers die experts zijn in het lezen 
van het spel, zodat ze meteen kunnen reageren op 
acties van de offence. 

Nijmegen, maart 2012
Reinout Jansen*, Tight End bij de Nijmegen Pirates 

Zoals misschien af te leiden is uit het bovenstaande verhaal is football een sport van teamwork en een 
onuitputtelijk aantal strategieën. Er zijn nog veel meer regels en aspecten van deze sport waarover 
ik uren zou kunnen doorpraten zoals field goals, fumbles, tactieken, de NFL en professionele spelers 
zoals Ray Lewis, Brian Dawkins en Tim Tebow, maar uiteraard ook over mijn eigen ervaringen op en 
van het veld af. Misschien iets voor een volgend nummer van Crommelin Journaal. 

Voor vragen of opmerkingen: 
reinout_jansen@hotmail.com 

Reinout (#22) net voordat hij een gefumbelde bal 
verovert in een wedstrijd tegenover de Rotterdam 
Trojans.

7

mailto:reinout_jansen%40hotmail.com?subject=
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Het is een zonnige 
zaterdagmiddag als ik bij 
hun in Amsterdam langs ga. 
Lodewijk en Sarah wonen 
op de eerste etage van hun 
huis. Bij de kennismaking 
komen we nog even terug op 
onze mailwisseling, waarin 
Lodewijk me berichtte dat 
Gulian Cornelis Crommelin onze 
gemeenschappelijke voorvader 
is. Deze Gulian Cornelis is zijn 
betbetovergrootvader en mijn 
betovergrootvader en leefde van 
1809 tot 1891, was getrouwd 
met Louise Smissaert (1809-
1871) en woonde een deel 
van zijn leven op De Lathmer. 
Daarnaast hebben Lodewijk en 
ik dezelfde initialen! Dat leidde 
jaren geleden ertoe dat een mail 
van mijn dochter Amber aan 
mij, onbedoeld bij hem terecht 
kwam. Daarin herinnerde Amber 
me eraan dat haar collegegeld 
overgemaakt moest worden. 
Lodewijk heeft dit mailtje toen 
heel vriendelijk beantwoord.

Met twee grote koppen thee 
op een dienblad gaan we naar 
beneden, naar Lodewijks studio 
op de begane grond. Daar 
staat een prachtige vleugel, 
die dankzij zwevende vloer en 
andere isolatiemaatregelen 
op ieder gewenst tijdstip 
bespeeld kan worden. 
Lodewijk Crommelin maakte op 
tweejarige leeftijd kennis met 
de piano, die bij vrienden van 
zijn ouders stond. De manier 
waarop hij gebiologeerd naar het 

toetsenbord keek en het plezier 
waarmee hij zijn handen over 
de toetsen liet gaan, ontging 
de vrienden niet, waarop dezen 
tegen Lodewijks ouders zeiden 
‘dat ze daar wat mee moesten 
doen’. Enkele jaren later kwam 
er op Lodewijks verzoek een 
piano in huize Crommelin. 
Eenmaal in de pianowinkel 
constateerde hij dat iedere piano 
een andere klank voortbracht. 
De pianolessen konden 
beginnen!

Lodewijk is de jongste van 
drie broers. Zijn oudste broer 
Guus heeft klarinet en later 
semiprofessioneel saxofoon 
gespeeld. Daan, de middelste 
van de drie, speelde viool 
en op voorspeelmiddagen 
bij zijn lerares zorgde 
Lodewijk regelmatig voor de 
begeleiding. Ook thuis werd 
er samengespeeld totdat de 
voorkeuren voor klassiek of 
juist jazz en lichte muziek te 
sterk uiteen gingen lopen. Het 
professioneel samenspelen 
kwam later weer aan de orde 

met medestudenten tijdens zijn 
conservatoriumtijd. Inmiddels 
maakt Lodewijk deel uit van het 
Trio Mutano dat naast hemzelf 
bestaat uit de altvioliste Arwen 
van der Burg en klarinettist Arjan 
Woudenberg. 

Tijdens zijn studie aan het 
Koninklijk Conservatorium in 
Den Haag heeft Lodewijk het 
standaard solo- pianorepertoire 
gespeeld met daarnaast veel 
kamermuziek. In die tijd kwam 
een bevriende klarinettist ‘nogal 
eens aanzetten met gekke 
dingen’, waardoor Lodewijk in 
aanraking kwam met nieuwe, 
onbekende muziek van soms 
onbekende componisten. 
Voor het uitbrengen van een 
cd in 2009 koos hij werk van 
de Joodse componist Dick 
Kattenburg, die in september 
1944 in het concentratiekamp 
Auschwitz omkwam. Dit werk 
heeft hij vierhandig uitgevoerd 
met collega Marcel Worms. 
Dat het muziekklimaat in eigen 
land goed past bij Lodewijk 
bekrachtigt hij met de uitspraak: 
“Avontuurlijk zijn kan prima 
in Nederland”. Waarna hij 
vervolgens verzucht “dat er zo 
veel meer de moeite waard is”, 
doelend op nog te ontdekken 
werk. “Er zijn”, stelt hij, “weinig 
landen waar zo veel aandacht 
is voor het niet-standaard 
klassieke muziek repertoire”. 
Voordat Lodewijk en zijn vrouw 
Sarah kinderen kregen, heeft 
Lodewijk regelmatig perioden 

Op een zaterdagmiddag in april 2012 breng ik een bezoek aan Lodewijk Crommelin en 

Sarah Summerfield: het huis is inderdaad volop in bedrijf. Dat is zowel door de week als 

in het weekend het geval. Lodewijk heeft zijn pianolespraktijk aan huis en Sarah werkt op 

onregelmatige tijden bij de publiciteit en kaartverkoop van het Concertgebouw. Ze werkt 

vaak thuis om teksten te schrijven en heeft haar werktijden afgestemd op hun twee jonge 

kinderen, die een paar dagen per week naar de kinderopvang gaan.
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in het buitenland doorgebracht 
voor studie en optredens. Hiervan 
getuigt een levensgroot affiche 
met Chinese letters rondom het 
eveneens levensgrote portret van 
het Trio Mutano aan de wand van 
zijn studio. Een gewone werkdag 
van Lodewijk wordt gevuld met 
lesgeven, repertoirestudie en 
het voorbereiden van concerten. 
Op dagen dat de kinderen thuis 
zijn, brengt hij graag tijd met 
hun door, waarbij ze regelmatig 
zingen bij de piano. Het plezier in 
de muziek staat voorop en wat er 
aan talent in zit mag er natuurlijk 
- graag zelfs - uit komen. Het 
leren van toonladders hoort er 
gewoon bij. Volgens Lodewijk is 
dit voor de meeste kinderen net 
zo makkelijk en gewoon als leren 
lezen. Dat ziet hij ook terug bij 
zijn leerlingen.

Terugkerende bezigheden 
die Lodewijk graag doet, zijn 
het geven van workshops bij 
Cultureel Studentencentrum 
CREA van de Universiteit van 
Amsterdam en het schrijven van 
artikelen voor het pianobulletin 
van The European Piano 
Teachers Association. Hiervoor 
schreef hij bijvoorbeeld over 
Charles Griffes, de componist van 
wie hij in 2011 de pianosonates 
op cd heeft uitgebracht. Met zijn 
muziekkeuze is Lodewijk niet 
alleen een waar pleitbezorger 
van nieuw werk, maar tevens 
is hij een inspiratiebron voor 
de hedendaagse componiste 
Monique Krüs. Zij is momenteel 
bezig met het schrijven van een 
stuk voor Lodewijk en Eleonore 
Pameijer (fluit) dat in mei in 
première zal gaan. De schijnbaar 
eenvoudige uitspraak van 
Lodewijk: “Muziek is er om naar 
te luisteren en om uit te voeren” 
komt prachtig tot uitdrukking in 
een Prelude van Debussy, die 
hij speelt aan het einde van ons 
gesprek. 

Groningen, april 2012
Loukie Crommelin

Naam: Lodewijk Crommelin

Geboren: 1974 te Leidschendam, zoon van Robert 
Daniel Crommelin (*1938) en Louise Maud van 
Genderen Stort (*1947)

Gehuwd met: Sarah Summerfield

Dochters: Marieke (2008) en Noortje (2010) 

Woonplaats: Amsterdam

Opleiding: Pianostudie aan het Koninklijk 
Conservatorium Den Haag en aan de Universiteit van 
Houston; Muziekwetenschappen aan de Universiteit 
Utrecht

Huidig werk: pianoles geven, repetitor (begeleiden van 
instrumentalisten en zangers), concerten geven

Toekomstplannen: naar een groter huis, liefst in de 
buurt van het huidige adres; het maken van een cd 
met een Franse zanger en het opzetten van eigen 
concertseries

www.lodewijkcrommelin.nl

Over Lodewijk

http://www.lodewijkcrommelin.nl
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I grew up in Ashgrove, which 
would be considered as a fairly 
typical middle class Australian 
suburb. My childhood was 
certainly a lot easier than my 
father’s would have been, as 
he and his brother (Arthur Keith 
Crommelin (b. 1915) would have 
struggled financially after their 
father Arthur Lake Crommelin 
(b. 1879) died in 1919 while they 
were still quite young. However, 
Dad became 
a lawyer 
in 1937, 
employed by 
the Australian 
Government. 
And in 1975 
he retired as 
Registrar of 
the Family 
Court of 
Australia. His 
brother Keith 
was a Bank 
manager. 
Producing 
sons and heirs 
didn’t seem to 
be a problem 
for the 
Crommelin’s, 
as Keith also 
had 3 sons.

My interest in the Crommelin 
family commenced when my 
father met Bill (nl= Oom Willy) 
Crommelin in Perth Western 
Australia and was given a copy 
of the family tree. This would 
have been in about 1960, 
when the surname Crommelin 
was quite rare in Australia. 

The Australian branch of the 
Crommelin family was I think 
established by Thomas Lake 
Crommelin (1805-1877), who 
came to Sydney in 1852 from 
England, though he was born in 
India. He was apparently quite 
a character, as he arrived in 
Australia on the Sailing Clipper 
“Anglesey” with his wife, family, 
governess, and her baby. It must 
have been an interesting 

voyage, because immediately 
after arriving at Sydney his wife 
Harriet Ann Minard reboarded 
the same sailing ship and 
returned to England with her 
four sons and two daughters. 
The governess and her child 
remained in Australia with 
Thomas. In 1860 Thomas and 

Harriet were divorced, and he 
married the governess Anne 
Byles. In the meantime, at least 
three of the children from the 
first marriage had rejoined their 
father in Australia. Therefore 
there were two branches of 
Thomas’s family in Australia, the 
second becoming legitimised on 
his marriage to Anne.

My grandfather was a lawyer, 
as was Dad. 
I studied 
law part 
time at the 
University of 
Queensland, 
while working 
for a large 
Brisbane law 
firm. I became 
a qualified 
lawyer in 
1973, and 
joined a small 
law firm in 
Brisbane, 
eventually 
becoming that 
firm’s senior 
partner and 
managing 
partner. 

In 1988 I left there and became 
a consultant to an international 
law firm, and in 1990 I moved to 
Cairns in Far North Queensland 
to establish a Law firm there 
with Karen, my second wife, 
who is also a lawyer.

I, Peter Richard Leigh Crommelin was born on 2 December 1950 in a private hospital in the 

suburb of Ashgrove, City of Brisbane which is the capital city of the state of Queensland, 

Australia. I am the youngest of four children: a daughter (Annette) and 3 sons (Michael, 

Timothy, and me) for my father, Brian Frederick Lake Crommelin (b. 1913) and his wife Bettye 

(nee Irving).

Left to right: Peter Richard Leigh Crommelin, Annette Margret Down (nee 
Crommelin), Brian Michael Lake Crommelin, Timothy Boyd Irving Crommelin  
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2 I was previously married to Robyn, with whom I 
have three children, Jane, Sam, and Amanda, and 
we now have six grandchildren.

While we were living in Cairns, Karen renewed 
her interest in horse riding and horses. Since 
we are both retired from being lawyers in 2001, 
we started the business of Elite Warmbloods 
Breeding & Training in South East Queensland 
on the Darling Downs near the provincial city 
of Toowoomba. We breed and train warmblood 
horses for dressage. Karen is a very keen 
dressage competitor and it is her ambition to 
ride at Grand Prix dressage level, preferably on 
a horse that we have bred. So these days we are 
kept very busy looking after our 40 acres of land 
and about 20 horses at Ramsay, a district about 
25 kilometres from Toowoomba. We both enjoy 
travel and try to get to Germany every couple of 
years for it is the birthplace of the Hanoverian 
horse which is what we breed.

I must say that I am honoured to have been 
approached by Amber and Robert to contribute 
these few words for inclusion in the Crommelin 
Journal. I am amazed at the concept of both 
the Foundation and the Journal. What a great 
way this is to promote a better knowledge and 
understanding of each other. I have just finished 
reading a couple of books about the lives of some 
minorities during the wars in Europe last century 
and I personally feel that some of the atrocities 
that occurred would not have happened, if there 
had been better knowledge and understanding 
of our neighbours and fellow human beings. The 
Journal seems to be a fantastic way to help us get 
a better understanding of our “family”, where ever 
they may be. Please keep up the great work!

Cairns (Australia), april 2012
Peter Crommelin

CrommBook
11

our family’s Facebook page for the latest CrommBook highlights

https://www.facebook.com/pages/Crommelin/127339847356491
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For the starters among us, we would like to draw 
your attention to an old Crommelin-Verplanck 
Bible that resides in New York’s Metropolitan 
Museum of Art. Miff knew about the existence of 
this old family heirloom because of a ‘Met’ Bulletin 
dated November 1941 that his father, Edward, had 
saved many years ago. Email inquiries finally paid 
off when Amelia Peck, curator of the American 
History Wing of the Metropolitan Museum of Art 
kindly sent us photos of the inscriptions which 
recorded dates of births, marriages and deaths of 
some of our earliest ancestors in America. 
A sequel to this article had to be written when 
Lucy Godwin of Vancouver, B.C. [a descendent 
of ‘Louis of Lisburn’ and a keen family historian] 
visited the ‘Met’ in December 2011. Lucy 
managed to obtain pictures of the lavish 
illustrations inside this old Bible, one of which 
shows a map of the Pacific some 50 years before 
Capt. James Cook charted this region of the 
globe. Of course, little was known about the 
Pacific Ocean, east coast of Australia, and the 
west coast of North America in 1715 when this 
Bible was published, so this region appears blank! 

For more information click here

Website Spotlights
Miff Crommelin (Vancouver, BC) en Govert Deketh (Genève, CH), webmasters van de familie 

website www.crommelin.org presenteren de eerste aflevering van Website Spotlights. Dit is 

een serie over wat er zoal op de website te vinden is om zo familieleden te helpen meer over de 

familiegeschiedenis te weten te komen. Deze rubriek wordt in het Engels gepresenteerd om 

ook buitenlandse familieleden in staat te stellen betrokken te raken bij de familie Crommelin 

en het Crommelin Journaal. De ‘Spotlights’ zijn korte samenvattingen van met een link naar 

de volledige artikelen op de website.

“There are many interesting stories to be found 
on the Crommelin Family website. We don’t have 
to read fictional novels or watch television to find 

adventure! Our ancestors left us an interesting 
heritage. They also beckon us to do our best so that 
the world might become a better place because of 
our faith, hopes, dreams, and accomplishments”

Crommelin-Verplanck Bible

Vancouver/Genève, March 2012
Miff Crommelin

& Govert Deketh

What the Pacific Ocean looked like in the 
1715 Verplanck-Crommelin Bible

http://www.crommelin.org/history/Biographies/Verplanck/Page.html
http://www.crommelin.org
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A gentleman who unwittingly contributed to 
the knowledge of eastern Australia was George 
Whiting Crommelin when he took part in an 
expedition to find gold in Papua-New Guinea in 
1872. Some 80 high-spirited young men pooled 
their resources and purchased a leaky old vessel 
called the ‘Maria’ which they hoped would take 
them from Sydney to the Fly River in Papua during 
the risky February hurricane season.
Many lives were lost when the ‘Maria’ came to 
grief on Bramble Reef near Hinchinbrook Island, 
and many more died when survivors aboard a 
hastily-made raft landed near Innisfail. There they 
became the victims of hostile cannibals when 
their raft drifted ashore 5 days after they were 
shipwrecked. 

For more information click here

The ambitious search parties that set out to find 
survivors aboard 3 lifeboats and 2 rafts led to the 
exploration and charting of the shoreline between 
Cape York and Cardwell. Cardwell is the northern 
outpost which George Whiting Crommelin 
eventually reached, and where he was nourished 
back to health.

George Whiting Crommelin

Another story on the family website that young 
people will find exciting, is the expedition of 
Francois Leguat to the deserted isle of Rodriques 
in the Indian Ocean off Madagascar. Jean Testart, 
the son of Pierre Testart and Rachel Crommelin, 
was one of eight young Huguenots who attempted 
to settle this island for future habitation. After 
living there for two years, the stranded islanders 
decided to build a boat to take them to Mauritius. 
They left their island of tranquillity on May 20, 
1693 to arrive at Mauritius, which happened to be 
a Dutch prison colony. Being taken prisoner, Jean 
Testart drowned on January 10, 1696 in a vain 
attempt to escape captivity.       For more information click here

Expedition Madagascar

George W. Crommelin [standing at bottom, 3rd 
from the right] aboard the ill-fated “Maria” a few 
hours before she departed in 1872

13

http://www.crommelin.org/history/Biographies/1845GeorgeWhiting/BrigMaria/Tragedy.htm
http://www.crommelin.org/history/Ancestors/JeanTestart/JeanTestart.htm
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Crommelijntjes te Velde 

Jonge gezinnen-dag

Ouderenlunch 65+

14

Lentewandeling
Dit voorjaar gingen we opnieuw aan de wandel: op 
zondag 13 mei liepen we stroomopwaarts langs de Linge, 
een van Nederlands mooiste rivieren. We liepen van het 
schilderachtige stadje Leerdam naar het prachtige landgoed 
Mariënwaerdt, midden in de bloesemtijd.
De tocht was ca. 16 km lang en ging over makkelijk 
begaanbare wegen stroomopwaarts, zuidelijk van de 
rivier. We kwamen langs het schilderachtige fort Asperen, 
onderdeel van de Hollandse Waterlinie en door het mooie 
dorpje Acquoy, alwaar de 15e - eeuwse kerktoren kan 
concurreren met die van Pisa. We eindigden in café-
restaurant de Stapelbakker op Marienwaerdt waar we een 
borrel hebben gedronken.

Op 5 september 2012 is er een ouderenlunch bij Mariad en Elske Crommelin, aan de Pothoofd 26, 
7411 ZB Deventer. Nadere informatie volgt, houdt uw e-mail in de gaten!

Wilt u zelf contact opnemen, dan kan dat via m.crommelin@versatel.nl

v.l.n.r. Alix, Claudine, Loukie, Désirée en Robert

De volgende wandeling vindt plaats op zondag 14 oktober. Beginpunt zal het eindpunt van afgelopen 
wandeling zijn. Geef je op bij Robert robert@hogehil.nl, dan krijg je een definitieve bevestiging met 
de details toegestuurd.

Namens het bestuur van de Crommelin Stichting nodigen 
wij jullie uit voor de tweede ‘Crommelin-familiedag voor 
gezinnen met kinderen’ op zondag 7 oktober 2012 in het 
Nederlands Watermuseum in Arnhem. Iedereen is welkom!

om 10.30 achter de kassa, om vandaar 
gezamenlijk het Watermuseum te gaan 
verkennen. 
Kinderen 4 tot 12 jaar: € 5,50
Kinderen vanaf 13 jaar en volwassenen: € 9,00
65+: € 8,00

www.watermuseum.nl 

Aanmeldingen graag vóór 1 september bij Nina 
Crommelin via nina@rijdendeschool.nl of 06-41188765
Voor alle gezinnen met kinderen, alle grootouders, alle 
(oud-) ooms en tantes en iedereen die het leuk vindt.

Trefpunt:

Entree:

mailto:m.crommelin%40versatel.nl?subject=Ouderenlunch
mailto:robert%40hogehil.nl?subject=
http://www.watermuseum.nl
mailto:nina%40rijdendeschool.nl?subject=Aanmelden%20jonge%20gezinnen%20dag
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Familieberichten: overlijdensbericht, geboorteaankondiging, bruiloften en partijen, promotie, 

eindexamen, excursie, golfdag, ouderenlunch, jonge gezinnendag, in memoriam, afstuderen, 

verhuizing, huizenruil (inclusief verzorging huisdieren), rondleiding door de stad van herkomst, 

ruilen van familieprullaria etc.

En Famille

Input voor deze rubriek? Meld het ons, eventueel met foto’s, op redactie@crommelin.org 
Kijk voor actueel familie nieuws ook eens op de Crommelinpagina op Facebook

15

Dochter van 
Ruerdtsje Halbertsma (1976) 
& Remy de Boer (1972). 

Kleindochter van 
Charlique Crommelin (1948) 
& Joost Halbertsma (1933-1991).

Achterkleindochter van 
May Crommelin-Huyssen van Kattendijke (1922) 
& Sam Crommelin (1920-1985)

In maart heeft de kleine May haar eerste zeiltocht 
gemaakt op één van hun tjalkjachten van www.
sailingship.nl van Harlingen naar Enkhuizen.
 
May, Ruerdtsje en Remy wonen aan de Zoutsloot 
100, 8861TA Harlingen. ruerdtsje@sailingship.nl

Zoon van 
Klaas-Jan Izaak Kakebeeke (1975) & 
Véronique Bernadette Gualthérie van Weezel 
(1977) 

Broer van 
Fien Carolien Kakebeeke (2009) en 
Tijne Barbara Louise Marie Kakebeeke (2007)

Kleinzoon van 
Albert Constantijn Gualthérie van Weezel (1947) 
& Louise-Marie d’Hollosy (1945). 

Achterkleinzoon van Constance Eveline (Tante 
Conny) Crommelin (1910-1993) & Johan Hendrik 
Albert Karel Gualthérie van Weezel (1905-1982)

 V.l.n.r. Fien, Klaas-Jan, Tijne, Véronique en TobiasOp de foto vier generaties: 
v.l.n.r. tante May, Ruerdtsje, May, Charlique

Geboren op 27 januari 2012 in Leeuwarden: 

May de Boer
Geboren op 10 februari 2012 in Den Haag:

Tobias Gualtherus Izaak Kakebeeke

mailto:redactie%40crommelin.org?subject=
http://www.facebook.com/#!/pages/Crommelin/127339847356491
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Ze werd op 9 mei 2012 geboren in het Bronovo Ziekenhuis in Den Haag.

De naam Luisa Irene betekent ‘strijder voor vrede’. De roepnaam van het meisje is Luisa, geschreven 
op de Spaanse en Italiaanse wijze.

De ouders laten weten het ‘’een mooie en krachtige naam’’ te vinden en hopen dat hun dochter 
er ‘’een eigentijdse en persoonlijke betekenis’’ aan zal geven. Luisa is ook naar haar beide 
grootmoeders vernoemd, Irene en Anna, en naar haar tante en overgrootmoeder van moederszijde, 
Constance.

Haar overgrootmoeder is Constance Eveline Crommelin, geb. h. Westerveld, Velsen 27 mei  1910, 
dochter van Marinus Crommelin.

Bron: ANP

Prins Carlos de Bourbon de Parme en Annemarie Gualthérie van Weezel hebben een dochtertje 
gekregen.

Luisa Irene Constance Anna Maria

Neef Theo Fabius* 
revalideert voorspoedig!
Na een ernstig auto ongeluk 
begin van dit jaar heeft Theo 
maandenlang gerevalideerd in 
Limburg. Hij is hard vooruitgegaan 
mede door zijn positieve instelling. 

Hij waardeert contact: een 
e-mailtje is dus altijd welkom en 
men kan rekenen op een hartelijk 
antwoord!

*Theo is de zoon van Anna (Tante 
Ankie) Maria Wilhelmina Jacoba 
Crommelin (1911) & Frederik 
Wilhelm Fabius (1884-1953)

&
Getrouwd 

 

Freek Henderson*
Arlette Link

16 maart 2012 te Wageningen

*zoon van Else-Lous Crommelin 
& Piet Henderson
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De huisgestookte jenevers konden toen dermate 
onsmakelijk uitpakken, dat een verzachtende 
smaakverbeteraar dringend gewenst was.
In zijn meeslepende kookboek ‘Nieuwe Avonturen 
met een Pollepel’, opvolger van het even 
meeslepende ‘100 Avonturen met een Pollepel’, 
wijdt de oude smulpaap J.W.F. Werumeus 
Buning (1893-1958), die tevens dichter was en 
toneelcriticus, ook een opstel aan de cocktail. 
Gelukkig, het zou jammer geweest zijn als hij, 
omdat hieraan nu eenmaal geen pollepel te pas 
komt, deze smakelijke en opwindende categorie 
had overgeslagen. 

Buning noemt de cocktail ‘gevaarlijk en 
interessant’. Hij spreekt van geheimzinnigheid en 
romantiek. Hij stelt vast dat er kunstenaars zijn 
die van combinaties echte creaties maken, en 
talentlozen die als ware gifmengers ziekmakende 
brouwsels voortbrengen. Hij heeft het over de 
oudste cocktails die ook de eenvoudigste waren: 
klontje suiker, druppeltje angostura, waar een 
‘rechtzinnige’ (=sterke) drank bijgevoegd werd, 
verkoeld met wat ijs; tot de moderne, decadente 
dranken met ‘zooveel druppels a, b, c, d en e, 
zooveel maatstreepjes dit en dat en wat anders’, 
maar waar het slagen toch afhankelijk blijft van het 
talent van de menger, die de kunst moet verstaan 
van twee plus twee tien te maken.

Buning adviseert ook een handboekje, waarvan 
men mag aannemen dat het nu niet meer te 
krijgen is. 

Zelf heb ik veel plezier gehad van de voortreffelijke 
‘Dictionnaire des Cocktails’ van Larousse. Gehad, 
omdat je na steeds weer nieuwe sensaties, 
waaronder ook de onvermijdelijke teleurstellingen, 
toch altijd weer blijkt terug te keren bij enkele 
oude liefdes en daaraan genoeg hebt. 
Wat eigen creativiteit geenszins uitsluit. 

Ik ben zo vrij de lezer hier een combinatie van 
mijzelf aan de hand te doen, niet alleen voor de 
warme zomerdag, maar ook voor de kille heel 
geschikt, de Tropical Crumlin (ook wel Crumlin 
Tropical), waarbij ik de maatvoering overlaat aan 
de smaak van de lezer.

Men kwakke wat ijsblokjes in de shaker en 
daaraan voege men toe:

een gezellige dan wel roekeloze 
(of iets daartussenin) scheut witte Bacardi
een gezonde hoeveelheid – vitaminen! - sap 
van gemengde tropische vruchten, eventueel 
van alleen ananas
een behoedzaam deeltje Campari
een prudent aantal druppels citroen, en men 
schudde!
Smaak en gevoel voor verhoudingen bepalen 
het resultaat

In het goede geval biedt de combinatie een 
verfrissende pink drink, die de zon in uw leven 
feller laat schijnen!

Haarlem, april 2012
Walter Crommelin

The Tropical Crumlin
Met de zomer in het vooruitzicht wil ik de familie graag de mogelijkheid van de cocktail in 

herinnering brengen. Het gaat hier om een uiting van cultuur die we waarschijnlijk aan de 

Amerikaanse drooglegging te danken hebben. 

>

>

>
>

>
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Na haar huwelijk op 12 september 1950 met mr. 
Willem Jacob Elias Crommelin, ambtenaar op het 
ministerie van Buitenlandse Zaken te Den Haag 
vestigde het jonge paar zich te Wassenaar. Later 
volgde zij, inmiddels met een zoontje van een 
halfjaar oud, haar man naar Domburg waar hij per 
1 januari 1952 benoemd was als burgemeester. 
Ze genoot vooral in de Domburgse jaren van 
haar rol als burgemeestersvrouw: op bezoek bij 
dorpelingen, aanwezig bij uitvoeringen, ’s zomers 
de spil van de organisatie van het kinderbal met 
prijsjes na afloop, één van de trekpleisters voor 
generaties badgasten. ’s Winters genoot zijn van 
het overzichtelijke leven op het eiland Walcheren. 
’s Zomers speelde het gezinsleven zich af op het 
strand. Afkomstig uit een zeer sportieve familie 
genoot ze in haar schaarse vrije tijd van tennissen, 
golfen en zwemmen.

Het gezin werd steeds drukker. Bij de gesprekken 
aan tafel was er geen andere rol voor haar 
weggelegd dan die van politieagent, zoals zij 
het menigmaal zelf noemde. Omdat zij zo’n 
onnadrukkelijk gezinslid was werd ze al gauw 
overstemd door de opgroeiende jeugd. 

Het ‘renée’ van haar naam belichaamde zij ècht 
in haar beleving: ze wist zich vaak herboren. 
Bij zelfverklaarde genezing na periodes van 
oververmoeidheid ontplooide zij altijd weer nieuwe 
initiatieven, zoals Spaans leren, handwerken, 
een WNF-winkeltje aan huis of yogalessen. Zo 
hervond ze zich, terwijl ze toch steeds op zoek 
bleef. Ze wist het roer zo nodig altijd weer om te 
gooien. 

Geheel zelfstandig heeft zij na de opneming van 
haar man in een verpleeghuis een handzaam 
huis in Zwolle gekocht. Na veel vijven en zessen 
volgde een jaar of vijf later de verkoop daarvan 
en de aanschaf van een appartement in Baarn, 
dat binnen de kortste keren heel gezellig ingericht 
was. Voor haar kwam het gezin op de eerste 
plaats en meer dan zij beseften, leefde Renée 

voor haar kinderen. Toen zij daar oud genoeg voor 
waren, nam ze ieder van hun een paar dagen mee 
naar een bestemming van hun keuze.

Ze koesterde haar jeugdherinneringen en zo 
lang het nog ging, onderhield ze contacten 
met vriendinnen uit haar schooltijd. Langjarige 
correspondentie hield ze erop na met oude 
kennissen en menigmaal ging ze met succes 
op zoek naar verloren gegane contacten uit 
het verleden. Aan haar afkomst dankte zij als 
vanzelfsprekend uitstekende relaties, waar haar 
man en het gezin herhaaldelijk van profiteerden. 
Haar rustige, plezierige aanwezigheid, haar 
gewoonheid, haar trouw in contacten in 
combinatie met de representatieve functie van 
haar echtgenoot zorgden voor een wijd vertakte 
vrienden- en kennissenkring met bezoekjes over 
en weer.

Peut, de peuter in haar gezin - vandaar die 
troetelnaam - was geen grote lezer. Zij onthield 
niet wat er stond, zei ze vaak. Tot het laatst 
herhaalde zij telkens wel met enige spijt in haar 
stem hetgeen in haar vroege jeugd haar Frans/
Zwitserse gouvernante haar voorhield: “Ne joue 
pas toujours la boule, mais lis plutôt un bon livre!” 
Spelletjes met de bal: tennis, later golf, gingen 
haar goed af.

Pauline Renée van de Poll was de jongste van de vier kinderen van André van de Poll en 

Cécile Gevers. Haar vader stamde uit een oud Amsterdams regentengeslacht, leverancier 

van verschillende burgemeesters van die stad. Het openbaar bestuur was ook hem niet 

vreemd, gedurende enkele jaren was. hij wethouder van financiën der gemeente Heemstede.

In memoriam 
Renée van de Poll (29 juni 1922 – 4 november 2011)

18



C
ro

m
m

el
in

Jo
ur

na
al 

|| 
Vo

or
jaa

r 2
01

2 De overrompelende Pollenlach had ze altijd bij 
zich. Die kon over schijnbaar niets losbarsten 
en degenen die daar niet in deelden beteuterd 
achterlaten. Anders dan haar beide oudere zusters 
moest Renée, pas 18 jaar oud toen in 1940 oorlog 
uitbrak, haar weg zoeken in een wereld die er 
ineens heel anders uitzag dan ze gewend was. Zij 
bracht op de fiets ondergrondse blaadjes rond in 
de oorlog en was later MARVA in Engeland. 

Waardigheid, een verzorgd uiterlijk, netheid, 
gezellige inrichting in huis, passende kleding bij 
elke gelegenheid, zorgvuldigheid in de afhandeling 
van haar zaken, ook van de financiën - altijd stipt 
op tijd - daar viel veel van te leren! Naast haar 
uitgesproken huiselijke eigenschappen, tafels 
netjes gedekt, in het bijzonder op hoogtijdagen, 
oog voor de (mooie!) spullen die zij bezat, hield 
ze ook van stijl hetgeen zich bij herhaling uitte in 
toespraakjes, als zij dat nodig vond.

De laatste jaren van en met haar echtgenoot 
moeten hun tol geëist hebben. Toen ze op 
76-jarige leeftijd alleen verder moest, heeft ze 
toch nog zo’n tien jaar haar eigen plan kunnen 

trekken. Jaren waarin ze auto reed, haar kinderen 
bezocht, daar zo mogelijk logeerde en uitstapjes 
met hen maakte. En telkenjare niet alleen naar 
haar huis in Oostkapelle, maar ook naar andere 
bestemmingen.

Uiteindelijk deden haar lichamelijke ongemakken 
de kinderen besluiten haar te doen opnemen in 
een verzorgingshuis. Haar laatste verhuizing die 
zij niet meer zelf in de hand had. Toch heeft ze 
daar nog ruim drie jaar goed verzorgd en met 
plezier gewoond, in ieder geval van geen harer 
vijf kinderen erg ver verwijderd. Ze vond het nogal 
wat om 89 te zijn geworden, maar ervoer steeds 
sterker dat het niet meer ging. Ze heeft zich haar 
laatste maanden met veel liefde van haar naaste 
familie omgeven geweten.

Op 10 november jl. was de afscheidsdienst in 
de Pauluskerk in Baarn onder leiding van ds. 
W. Klouwen. Wij gedenken haar liefdevol en in 
dankbaarheid.

Deventer, april 2012
Reinhard Crommelin

Sinds ik het weet
Sinds ik het weet, is er een zekere rust gekomen

maar wie had ooit mogen dromen
dat er dan weer leegte zou komen
die er uit zag als donkere bomen.

Sinds ik het weet, doemen soms visioenen op
lijkend op een paard in volle galop

’t leven is voller geworden
en niet zoals eerst: met vele horden.

Sinds ik het weet, zijn er reacties gekomen
waarvan ik niet had durven dromen

met een gulle lach en een warme traan
veeg ik veel ellende van de baan.

Sinds ik ’t weet, doe ik veel teniet
wat tot stand kwam uit verdriet

‘Luctor et Emergo’ zal ’t altijd blijven
Maar voor een ander moet dit misschien beklijven.
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Op 4 mei j.l. waren Trix 
en ik in de gelegenheid 
om deel te nemen aan de 
dodenherdenking op de Dam 
te Amsterdam. Via een vriend 
hadden we toegangskaarten 
gekregen. Een groot aantal 
genodigden verzamelden 
zich tussen 17.00 en 18.00 
bij de ingang van de Nieuwe 
Kerk aan de zijde van het Paleis. De kerk was 
nagenoeg volledig vol. Televisieschermen waren 
geplaatst om eenieder toch een goed beeld te 
geven van de plechtigheid. Om kwart voor zeven 
verschenen Koningin Beatrix, kroonprins Willem 
Alexander en zijn vrouw Prinses Maxima. Er 
werd, voorafgaande en na het voorlezen door 
de schrijver Frank Westerman van zijn verhaal 
“Daden van licht kaliber”, prachtig gezongen door 
het Nationaal Kinderkoor. De dienst werd besloten 
met het “Onze Vader” en het zingen van het zesde 
couplet van ons volkslied het Wilhelmus. Het was 
een goede ervaring om een groot aantal mensen 
gezamenlijk en met overtuiging het Wilhelmus te 
horen zingen.

Vervolgens volgde er een stille tocht vanuit 
de kerk, langs het Paleis naar het nationaal 
monument. Op de foto ziet u Hare Majesteit en 
haar gezelschap het monument naderen. U ziet de 
militairen van de afzetting, de erewachten van de 
Zeewacht links (Bijenkorf zijde) van het monument 
en van de Landmacht en de Luchtmacht rechts 
van het monument en alle toeschouwers en de 
genodigden. De genodigden zijn de binnenste 
schil rond het monument. Er waren ook zeer veel 
toeschouwers aanwezig.

Vervolgens legden 
de Koningin en 
Prins Willem-
Alexander een 
krans waarna de 
taptoe gespeeld 
werd door een 
trompettist 

van de Marinierskapel. Daarna volgde er een 
indrukwekkende stilte van twee minuten. 
Afgesloten met het zingen van het eerste couplet 
van ons Volkslied. Waarna Charlotte Fontijne haar 
gedicht voordroeg.
Kransleggingen volgden namens de 
burgerslachtoffers in Europa, Azië en de 

omgekomen militairen 
en koopvaardijpersoneel. 
Burgemeester Van der Laan, van 
Amsterdam, beschreef de nog 
steeds open wonden over het 
deporteren van de vele Joodse 
bewoners van Amsterdam. De 
Voorzitters van de Eerste en 
Tweede Kamer, de Raad van 
Ministers van het Koninkrijk, 

de commandanten der strijdmachtonderdelen 
en de burgemeester en locoburgemeester van 
Amsterdam legden kransen, Dit deel van de 
herdenking werd afgesloten met het leggen van 
bloemen door 67 schoolkinderen als symbool dat 
de oorlog 67 jaar geleden geëindigd is.

Vervolgens legden diverse organisaties kransen 
ter nagedachtenis aan gevallen kameraden. De 
kransen werden traditiegetrouw aangereikt door 
scouts en zeeverkenners. De plechtigheid werd 
afgesloten met een defilé van alle genodigden, 
die bloemen, irissen en anjers, door padvinders 
aangereikt kregen. Trix en ik legden onze bloemen 
bij de krans voor de Strijdkrachten.

Eén van de interessante zaken rond een dergelijke 
plechtigheid is om naar mensen te kijken en te 
zien hoe betrokken men is. Maar ook om Hare 
Majesteit, de Kroonprins en Prinses Maxima te 
zien. Het viel op hoe ingetogen zij allen waren. 

Een niet vrolijk 
kijkende Maxima is 
een ongebruikelijk en 
opvallend gezicht. 
Maar ook de Minister-
president en andere 
politici te zien was 
bijzonder.

Tenslotte zaten we min of meer recht achter 
kapitein Marco Kroon, ridder Militaire Willemsorde. 
Hij was, voor zover we konden zien, vergezeld 
door twee andere MWO ridders, die op hoge 
leeftijd waren. Op de foto (boven) kunt u hem zien 
staan met licht groene baret op. 
Wij zaten daar even rechts daarvan. 

Het was een indrukwekkende plechtigheid, wij zijn 
vereerd dat we het een keer mee mochten maken.

Gorssel, mei 2012
Gulian Crommelin

Nationale Dodenherdenking
op de Dam te Amsterdam, 4 mei 2012
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On 27 February 2012 a remembrance service 
of the battle of the Java Sea was held in the 
Kloosterkerk in The Hague. It was the 70th 
anniversary of this battle. The Second World war 
in East Asia had started with the attack on Pearl 
Harbor by Japanese Naval forces. 

From that moment 
onwards Japan 
tried to conquered 
countries like 
the Philippines, 
Vietnam, Malakka, 
Birma and the 
Netherlands Indië 
(nowadays Indonesia). This operation went very 
well for Japan. In a short time it arrived at the 
borders with Indië. Indië was - and still is - an 
archipelago of 17.508 islands. This area is very 
big as you can see on this map comparing Europe 
and Indië. 

The maritime part of the defence was a matter 
of the Royal Netherlands Navy and a number 
of ships of the Allied fleets. The most important 
battle of this part of World War 2 in Indië at sea 
took place in the Java Sea. The Navies involved 
were the Japanese Navy against the United States 
Navy, The Royal Netherlands Navy, the Royal 

Navy and the Australian Navy. There were four 
cruisers and fourteen destroyers of the Japanese 
Navy and five cruisers and twelve destroyers 
of the Allied Navies involved. On the Japanese 
side two ships were damaged , but there were 
not any casualties. Of the Allied Navies ten 
ships were destroyed and 2,300 sailors died. 
The commanding officer of the Allied Task Force 
was Rear-Admiral Karel Doorman, who became 
famous for his last order: “All ships follow me”.

Rudolph Maximiliaan Crommelin 
(1908-1993), Ru served at that 
time as Executive Officer. on the 
destroyer Hr.Ms. Kortenaer, one 
of the ships that took part in this 
operation. His whole carrier he 
served in the Royal Netherlands 
Navy.

This is what happened to him:
The Japanese and Allied fleets met each other 
at about 16.00 hours on February 27, 1942 and 
both sides immediately opened fire. However 
the guns of the Japanese ships could shoot 
further, they used superior torpedo’s, their crews 
had just ended a period of rest and the crews 
of the ships were trained to work together. The 
Japanese fleet knew the position of the Allied 

The battle of the Java sea

Part 1: Remembrance

De slag in de Javazee (27 en 28 februari 1942) was een mislukte poging van een geallieerd 
eskader, de Combined Striking Force, onder commando van de Nederlandse schout-bij-
nacht Karel Doorman om een Japanse invasievloot met troepen voor de aanval op Java 
te vernietigen. De Striking Force, bestaande uit 14 Nederlandse, Amerikaanse, Britse 
en Australische marineschepen die voor de kust van Nederlands-Indië opereerden, 
waren voornamelijk kruisers en torpedobootjagers. De operatie werd een ramp voor 
de geallieerden, en de Japanners konden zonder veel verdere moeite Nederlands-Indië 
veroveren.

In dit Journaal treft u drie artikelen aan over de Slag in de Javazee, geschreven door 
verschillende familieleden, vanuit eigen perspectief: van Gulian Crommelin is er een 
historisch verslag, Lucille van Tuyll van Serooskerken vertelt over deze zeeslag  waarbij 
haar vader  Lex van Tuyll van Serooskerken omgekomen is. En Annemarie Sillem – 
Crommelin (dochter van Ru Crommelin die de slag overleefd heeft), was aanwezig bij de 
70-jarige herdenking van de slag bij de Javazee en doet hier verslag van. 
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2 ships accurately, because their aircrafts in the 
air. All these conditions lacked the allied fleets. 
Their crews were tired, had rarely worked together 
and there were no Allied aircrafts available. The 
ship of Ru was torpedoed at 17.00 hours and 
broke amidships. The ship sank and 14 rafts were 
recovered.

Houston 
Ru divided the 104 out 
of 151 survivors over 
the rafts and tied them 
together. Around mid-
night The Allied Task 
force was reduced to 
four cruisers, Hr.Ms. 
De Ruyter (flagship), 
USS Houston, HMAS 
Perth and Hr.Ms. Java 
and one destroyer, 
HMS Encounter. All 
other ships were 
destroyed or on their 
way to the main 
naval port of Indië, 
Soerabaya for refuelling 
or escorting damaged 
units. These five ships were searching for the 
enemy, when the flag ship spotted the rafts of 
the Kortenaer. The American cruiser Houston 
dropped a light buoy and the Encounter received 
orders to pick up the survivors and to bring them 
to Soerabaya. A very fortunate survival! So Ru 
survived the battle of the Java Sea and served 
during the rest of theWorld War Two in Australia, 
England and South Africa.

1986 De Ruyter
I attended 
during 
the time I 
served as 
Head of the 
Engineering 
department 
on board 
of Hr.Ms. 
De Ruyter 
(F806, 1976-2001) in 1986 a ceremony 
in the Java Sea to remember this loss of many 
lives and many ships. We invited Indonesian 
people, who lost relatives during this battle to sail 
with us. I was very surprised to see how many 
accepted this invitation. We rarely realise that one 
third of the crews of the Dutch ships at that time 
were Indonesians.

2010 Ambon
During our holidays in 2010 in the Maluku 
archipelago we visited the war cemetery in Ambon 
(town) and noticed that there were more than 200 
graves of Dutch sailors, among them many graves 
of crew members of HMS Encounter en HMS 
Exeter, both ships sank at the end of the battle in 
the Java Sea. They survived and all died later in a 
prisoner of war camp in Ambon town.

Gorssel, february 2012
Gulian Crommelin

Hr.Ms. Kortenaer

Hr.Ms. De Ruyter, USS Houston, 
HMAS Perth and Hr.Ms. Java pass 

the rafts with survivors of Hr.Ms. 
Kortenaer

Part 2: Go with God
The following story is the second in the group 
“battle of the Java sea”. It is compiled by Lucille 
van Tuyll van Serooskerken, the stepdaughter 
of Uncle Willie Crommelin and the daughter of 
Lex Baron van Tuyll van Serooskerken and Aunt 
Angelica. At that time Lex was the adjutant of the 
Rear-Admiral Karel Doorman, the 
Commanding Officer of the Allied 
Naval Eskadron. It is a report written 
by a sailor, Mr. van Boreel, on board 
the Flagship Hr.Ms. De Ruyter and 
they are his personal remembrances 
and written down for the children 
of Lucile and her sister Brigitte. It 
tells them something about their 
Grandfather.

In the summer of 1941, I was 
16 years old and at school in 
Indonesia. The Government of the 
Dutch East Indies decided to recruit 
into the military all men between 
the ages of 16 and 55. One day 
in June that year a Government 
official arrived and asked all the 16 
and 17 year old boys to line up in the playground. 
When we had done so, he asked us to file past 
him. As we did, he pointed either one way for the 
Navy or the other for the Army and that is how I 
found myself recruited into the Dutch navy. We 
were told to report the next day for duty. I didn’t 
even have the opportunity to say goodbye to 
my mother.

Lex as Midshipman

Uncle Willie
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2 The Grandfather of 
Lucille wrote under 
this photo: “Lex 
commanding a platoon 
of Midshipmen. This 
was at the opening of 
“het Reddingsmuseum” 
and the unveiling of a 

monument of Prins Hendrik . The ceremony was 
attended by Queen Wilhelmina (4 Juni 1935).

We, new recruits were then sent to a training 
camp in Surabaya, the naval base in East Java. 
The training was completed in August and I was 
assigned to a light cruiser named Admiraal de 
Ruyter. We went to sea every day for exercises 
until the day in December 1941 when the 
Japanese, without warning or declaring war, 
attacked and destroyed the American fleet which 
was anchored in Pearl Harbour, Hawaii. Then we 
knew that the war had begun for us for real. Two 
days after Pearl Harbour, our ship was attacked by 
Japanese dive bombers. The training must have 
worked because our gun crew had the satisfaction 
of downing two bombers that day.

However the real battle did not take place until 
February 1942. I had been in the Navy for just six 
months. My ship was part of a battle group that 
included not only Dutch ships, but from our Allies, 
British, American, Australian and New Zealand 
too. The group was engaged by the Japanese 
fleet in the Java Sea just north of Surabaya. We 
were outnumbered in every way. The Japanese 
also had air superiority.

The battle began at eleven in the morning of 27 
February and raged on until it ended for us at half 
past one the following morning when we were 
hit on the starboard side by a heavy torpedo. It 
is almost as if I see it all before me again. The 
explosions, the screams of the wounded, strong 
men crying out for their parents, but above all the 
massive flames of the burning flagship. 

The ship began to sink. I had been injured in 
the leg during the battle and could not climb 
over the railing to escape. Suddenly the ADC. 
to the Admiral, Lt. A.F. Baron van Tuyll van 

Serooskerken, came across to me, took off his 
lifejacket and put it on me before throwing me 
over the side with a piece of wood to keep me 
afloat. His last words were “Go with GOD”.

Later I heard from a friend who also survived, 
that he and the Admiral then went round the 
cabins and the ship’s sickbay to see if there was 
anyone left who could be rescued, and to comfort 
those who were seriously injured and couldn’t 
be moved. Both he and the Admiral, and those 
who were left went down with the ship, while we 
were in the water. The sea was full of wreckage 
and men trying to stay afloat. We were there for 
48 hours, before some of us were picked up by a 
Japanese destroyer. Many died during the battle 
and of the survivors many more were lost to 
sharks in the sea. It was a terrifying experience.

I look back and know that I have been 
exceptionally blessed to have survived and seen 
my children and grandchildren grow up. But 
please spare a thought occasionally for the many 
millions who did not survive that terrible war. 

His Royal Highness Prins Willem 
Alexander (looking at the ship’s 
bell, which was recovered from the 
wreck) attended the remembrance 
service in the Klooster kerk in The 
Hague on behalf of his Mother, the 
Queen. Queen Beatrix stayed in 
Austria because of the situation of 
his Highest Prins Friso, who had a 
severe ski accident.

Lucille van Tuyll van Serooskerken

Lex at his swearing in 
and on his wedding day

My God - it was hell!!

In Surabaya (Java) (to the right the grandson of Karel Doorman)

at the Royal Netherlands Naval Academy (mid) in Den Helder and 
in Sydney (Australia) a remembrance service took place as well
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Zoals altijd was de 
herdenkingsbijeenkomst 
indrukwekkend, plechtig en 
de ceremonie was stijlvol 
en zorgvuldig uitgedacht en 
georganiseerd.
Prins Willem Alexander was 

aanwezig in plaats van zijn 
moeder. De laatste keer dat 
mijn vader deze herdenking 
bijwoonde in 1993 was prins 
Willem Alexander er ook bij.

Er was muziek en een 
gedachtenis van de predikant en 
van twee overlevenden.

Zij werden niet oud 
als wij die leven in hoge 

ouderdom
Hen zal de ouderdom niet 

vermoeien
De jaren zullen hen niet afmatten

Telkens als de zon ondergaat
En elke morgen opnieuw
Blijven wij hen gedenken

Alle aanwezigen – wij blijven hen 
gedenken 

Daarna werd gezongen – Eternal 
Father strong to save

O eeuwige Vader, sterk in macht
Wiens arm betoomt der baren 

kracht,
Die wijst de grond-looz’ oceaan

De hem gestelde perken aan
Wil verhoren onze beê, 

Voor hen die zijn in nood op zee

Vervolgens kwam een toespraak 
van Theo Doorman, de zoon van 
schout bij nacht Karel Doorman, 
die vertelde van de vlucht met 

zijn moeder naar Australië, naar 
Broome. Zijn moeder en hij zijn 
er doorheen gekomen.
Ik sprak Theo nog even en we 
haalden herinneringen op aan 
onze vaders, die bevriend met 
elkaar waren. Mijn vader was 
tot 1 januari 1942 adjudant van 
Karel Doorman, daarna werd
Lex van Tuyll van Serooskerken 
de adjudant van Karel Doorman. 
De van Tuyll’s waren dierbare 
vrienden van mijn ouders.

Tot slot waren er van de oud-
marineofficieren een aantal 
kinderen die elkaar herkenden 
en blij waren elkaar te zien, het 
is een bijzondere herdenking om 
mee te maken, omdat je er zelf 
toch mee verbonden bent.

Den Haag, maart 2012
Anne Marie Sillem-Crommelin* 

*Dochter van Rudolph Maximilliaan (Ru) 
Crommelin (1908 – 1993) & Maria Anna 
(Miek) Schorer (1912 – 1973).

Part 3: Herdenking zeventig jaar
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We had exchanged a few e-mails with him and 
so he arranged our visit to the cemeteries as well 
as the flowers for the graves. Accompanied by 
our Indonesian guide for the trip we were going 
to make, we visited the two war cemeteries in 
Semarang.

At Kalibanteng we laid flowers on the grave of 
Rudolph Lodewijk Crommelin (1941-1944), son 
of Uncle Ru & Aunt Miek as well as on the grave 
of his friend, Sylvia de Vos van Steenwijk. At the 
age of three Rudolph Crommelin died on May 29, 
1944 of dysentery in the Japanese prisoners of 
war camp for mothers and children.

After that we went to the war cemetery in Candi 
(pronounced Tjandi). I saw this war cemetery 
being built by the engineers of the “Tijgerbrigade” 
in the years 1946 –1949, when I lived with my 
parents at the New Tjandi road, nearby. 
Here we laid flowers on the graves of Emiel and 
Willem Crommelin, who were very likely killed 
by the Japanese forces during their attack in 
the Strait of Makassar. We also left a bouquet 
of flowers on the grave of Daan van Wijk, a 

very good friend of my parents Jaap en Laurine 
Crommelin. Finally we laid some flowers on the 
grave of Jan Otto Spierenburg. He was born in 
Eefde (south of Gorssel) and during the war he 
lived in a house at the Scheuterdijk, nearby the 
house of Ineke de Jonge, my sister-in-law. He is 
mentioned on a monument at the graveyard in 
Gorssel.
At both cemeteries we kept a one minute silence 
in honour of these war victims.

Hereafter we looked in vain for the beautiful house 
where I lived with my parents. But the whole area 
has been re-developed. Our street, New Tjandi 
road, is now an important road with hotels, offices, 
etc. Finally we paid a visit to the “St. Elisabeth 
Gasthuis”, where my mother used to help from 
time to time. That had not changed at all. 
We ended this day with so many and such 
different memories with a diner at a very famous 
restaurant, called “Toko OEN” with Semarang 
Loempia and Gado Gado. 

Gorssel, March 2012
Gulian Crommelin

In memoriam - Java 
Flowers at the war cemeteries of Semarang

Tuesday, October 18, 2011 our small party landed at the airport of Semarang, a town on the 

north coast of Java, Indonesia. We came straight from The Netherlands. And although we 

were still wearing the cloths since our departure from Schiphol, we went together with Peter 

Steenmeijer straight to the war cemeteries. Peter is an ex-Naval Officer like me and now a 

representative of the Oorlogsgraven Stichting (OGS) in Indonesia.
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Frank was my 
mother’s, Annie 
Crommelin 
brother, who, 
we were told as 
children, was 
killed at the war 
in France. To 
attest to this 
there were many 
photographs of 
a good looking 
young man 
in uniform. In 
hindsight I realize 
that my mother 

was careful to convey nothing to us of the effect 
this tragedy had on her or her family.

Frank - known to his family as John - was born in 
1896 in Grenfell, NSW, the youngest of 10 children 
of Frederick Crommelin and his wife Margaret, 
nee Rohen. Frederick was a solicitor in Grenfell, 
in the days when Grenfell was a flourishing town. 
Their home, known as “Liberty Hall” was more 
than adequate for a family that size and they were 
comfortably off without being wealthy. They were 
well known in the town and district and seemed 
to have a constant flow of guests. The family, or 
so family lore would have it, was content, self-
sufficient and perhaps even complacent. By the 
time stories of life at “Liberty Hall” had come 
down to the next generation myth had perhaps 
blurred the edges.

John was sent to the Riverview College, North 
Sydney, his older brothers to St. Stanislaus and 
his sisters to Loreto Normanhurst, as was usual 
then, as boarders. After matriculation John 
returned to Grenfell and became articled to his 
father. He had just passed his first year Law exam 

when, on 15th November 1915 he enlisted with 
the A.F.F. At nineteen years of age his father’s 
consent was required and given, one imagines 
with mixed feelings. His older brother, Victor, had 
already enlisted and was to serve in Gallipoli and 
Palestine. There is some indication that Victor 
tried to dissuade John from enlisting. 

John embarked in Sydney on the “Osterley” 16th 
January 1916. He and his contingent arrived at 
Zeitoun in Egypt where they remained until 10th 
March presumably in training. From Alexandria 
they sailed to Marseille, arriving on 25th March 
and from there travelled by train to the Somme 
area. Service records obtained from the Australian 
Archives show that from 13th May John was at 
the Front. 

Conditions were so horrific and casualty rates so 
high it might be some consolation in knowing his 
time there was not to be for long. He was killed 
at Pozières on 7th August 1916. From sparse 
details on the back of a photograph it seems that 
he and others, while “at rest” in a trench, were 
killed by an exploding shell. A paternal uncle of 
ours, in the area at the time, saw the explosion 
and only later discovered that John was amongst 
those killed. It was not until the 13th September, 
about five weeks after John’s death, that his father 
was handed a telegram by the Catholic priest in 
Grenfell with the news of John’s death. 

His death, tragic as it was, became the forerunner 
of more loss in the family. His sister Kathleen 
(Bertie) was to die in childbirth in Rabaul in 1918, 
and his eldest brother, Arthur, died of appendicitis 
in 1919. My mother (Annie) never really conveyed 
to us as children any hint of what must have been 
a period of enormous sadness in the Crommelin 
family. John’s grave is to be found at the “Gordon 
Dump Cemetery”, Ovillers-la-Boisselle, about 

This is the story of Frank Crommelin (known under the name John), 4th son of Frederick 

Crommelin and Margaret Rohen from Grenfell, NSW. At age 19 he joined the army and was 

sent to the Western Front in Pozières, Somme, France as gunner in the Australian Field 

Artillery. Details and family photos are in our possession and were provided by Margaret 

Clarke, daughter of Annie (who was elder sister of John). Margaret Clarke, Frank’s niece 

who lives in Manly, NSW Australia wrote us the following:

Tribute to John Crommelin
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2 three kilometers outside the town of Albert. In the horror of fighting John would not have cared, had he 
known, that his Crommelin ancestors had lived and thrived as producers of linen in that area, before 
fleeing, as Huguenots, from Saint Quentin. 

For details of this story www.crommelin.org  Genève, march 2012
Govert Deketh

Leestip
Een Amsterdammer in Amerika 1866-1867

Een Amsterdammer in Amerika 1866-1867 (an 
Amsterdammer in the U.S.A. 1866-1867) is 
the diary of Claude August Crommelin (1841-
1874) during his travelling in the U.S.A. one year 
after the Civil War as well as in Canada. His vivid 
descriptions of daily life in the different states are 
fascinating and of great social, economic and 
even political interest.

He talks about travelling by train, by boat and 
about his fellow passengers. His descriptions of 
the social Do’s and Do NOT’s during his visits to 
family and friends are quite instructive. So are 
his talks with recommended parties like bankers 
and other investors in infrastructure like railways 
and canals. He also reports on visits to church 
services in several congregations, a prison and a 
public library. Claude made three long trips. One 
to the north: from New York - Detroit - Chicago via 

Centralia - Indianapolis - Cincinnati - Washington 
and back to New York. During another trip to the 
northeast he visited Boston - Quebec (Canada) 
and travelled via Buffalo again back to New York. 
His third trip brought him even to the south as far 
as Charleston.

An English version of 
this book is not yet 
available. So if any of 
you, living in the U.S.A, 
Canada or Australia, 
are interested, please 
contact the publisher.
He might consider a 
translation. It is worth it!

Purchase a copy 
at Bol.com
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Wie ben je in een notendop? 
Adriana Crommelin, geboren Loth, 51 jaar. 
Lang geleden heb ik geschiedenis gestudeerd 
in Amsterdam en een adviesbureau gehad in 
Nijmegen. Toen ons derde kind zich aandiende 
werden het werk en de files me teveel. Sindsdien 
ben ik huisvrouw en huiswerkbegeleider.
Ik heb geen hobby’s, wel een hond en sinds kort 
ook een piano; met beiden heb ik een dagelijkse 
omgang met bijbehorende gevoelens. 

Sinds wanneer maak jij deel uit van de 
Crommelin-familie?
Sinds 1998, toen ben ik met Reinhard in Deventer 
getrouwd.

Wie heeft jou de familie binnengeloodst?
Reinhard.

Wanneer is dat gebeurd en hoe?
Toen ik Reinhard leerde kennen via tussenkomst 
van een kennis, was hij 45 en ik 36. Dan ga je toch 
wat voortvarender te werk. Dus vroeg ik die zomer 
of Reinhard mee met vakantie wilde naar Wales, 
met mijn ouders en broers. Op zijn werk gingen de 
wenkbrauwen omhoog. Mee? Met vakantie? Met 
een eventueel aanstaande schoonfamilie? Hoe 
naïef kun je zijn? 
Gelukkig was het vakantietripje een succes, de 
wandeling in Wales prachtig en onze eetsessies in 
het campertje van mijn ouders gedenkwaardig. 

Kun je een beschrijving geven van jullie gezin?
Wij hebben inmiddels drie kinderen. Renée de 
oudste (genoemd naar haar grootmoeder), is 13 
jaar oud en zit in 2 Havo in Deventer. Zij geniet 
van de omgang met vriendinnen, de school en 
het huiselijke leven, en sinds kort ook van….haar 
iPod. Edo is 12 jaar, hij gaat tot zijn vreugde na de 
zomer naar de middelbare school. Edo is sportief, 
hij voetbalt en tennist veel en hij speelt graag 
met zijn vrienden. Ook Edo heeft sinds kort een 
close relatie met een communicatieapparaat: zijn 
mobiel, met zeer veel zorg uitgekozen. 
Phine 7 jaar, de jongste, is gewoon een heerlijke 
meid. “Ik kan goed hard werken,” zei ze laatst.

Bezoek je wel eens Crommelin familie-events?
Jazeker, de jaarlijkse bijeenkomsten met de hele 
Crommelin-familie. Ik vind ze altijd zeer de moeite 
waard, zoals de laatste bij Christine in Blaricum, 
met die hilarische lezing van “Oom Walter” 
Crommelin. Maar ook de bijeenkomst bij Verwolde 
en bij Gulian in Gorssel staan in mijn geheugen 
gegrift. Langzamerhand begin ik de familie ook 
beter te kennen.

Welke Crommelin heeft op jou het meeste indruk 
gemaakt en waarom?
Heel veel Crommelin’s maken om uiteenlopende 
redenen veel indruk op mij. Ik vind het moeilijk om 
een rangorde aan te leggen. Maar als het moet, 
kies ik voor Liesbeth Crommelin. Vanwege de 

Eerste aflevering:  Adriana Crommelin - Loth uit Deventer.

Adriana Loth is de vrouw van Reinhard Gulian Cornelis Crommelin (1952) zoon van Willem 

Jacob Elias Crommelin (1916 - 1997) & jonkvrouwe Pauline Renée van de Poll (1922-2011). 

Een kritiekpuntje: hun voorbeeldigheid

De kouwe kant 

Over ‘ De Kouwe Kant’  
Deze rubriek is ontstaan naar initiatief van Alix Royer, partner van Robert Crommelin uit Naarden.  
In ‘ De Kouwe Kant’ vertelt steeds een levensgezel(lin) van een Crommelin over zijn/haar leven met 
een Crommelin en de ervaringen met de Crommelin familie. De rubriek staat onder redactie van 
Alix. 
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2 nauwgezette en gewetensvolle manier waarop 
zij omgaat met haar werk, haar contacten en niet 
te vergeten haar petekind Renée. Niet voor niets 
heeft ze vorig jaar een lintje gekregen van de 
gemeente Amsterdam.

Noem drie typische Crommelin-trekjes
Ik ben heel positief over de Crommelin-familie, 
ik vind ze uitblinken in goede omgangsvormen, 
smaak en het organiseren van gezellige partijtjes 
waar iedereen graag naar toegaat.
Mijn eigen familie is daarbij vergeleken een zootje 
ongeregeld. Bijeenkomsten als bij de Crommelin-
familie doen we maar niet te vaak; voor je het 
weet eindigen ze in een handgemeen. Misschien 
is dat een kritiekpuntje op de Crommelin-familie? 
Hun voorbeeldigheid?

V.l.n.r. Renee, Phine, Adriana, Edo en Reinhard 

Wat vind je van het Crommelin Journaal?
Tot mijn schande moet ik bekennen dat ik ze nog nooit heb gelezen, maar ben dit wel voornemens.
Wie van ‘de kouwe kant’ zou jij in het volgende journaal graag geïnterviewd willen zien? 
Henk Visser, al is hij niet getrouwd met Liesbeth, die weet veel van de familie.

Wat zou je hem of haar in dat interview vragen?
Bovenstaande vragen zijn een prima uitgangspunt, maar ik zou hem ook vragen waar de naam 
Crommelin vandaan komt, daar heeft hij een interessant verhaal over. 

Naarden, maart 2012
Alix Royer 29
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“Kinderen moet je zien en niet horen”

Op zeven jarige leeftijd werd tante Agnes naar 
een meisjesschool gestuurd. Nu is dat een gek 
idee, een school met alleen maar meisjes, maar 
toen was dat heel gewoon. Ze kreeg les van oude 
juffrouwen en dat vond ze niet zo heel leuk. Ze 
begonnen elke dag met zang of psalmen. Op 
die school hadden ze nog geen elektriciteit, dus 
werden er ‘s winters gaslampen aangestoken. Dan 
ging de juffrouw op de tafel staan om de lampen 
aan te steken. Zie je het voor je?

In de vijfde klas is tante Agnes naar de 
Schoolvereniging gegaan. Daar had ze een jonge 
meester in plaats van een oude juffrouw en zat 
ze in een kleinere klas. Buiten deden ze gym, 
waarbij ze onder andere aan hardlopen deden. 
Ook hadden ze leuke platen aan de muur. Het 
was zo anders dan de meisjesschool en tante 
Agnes genoot ervan. Ze kreeg leuke vriendinnen 
waarmee ze naar school fietste. 

Tot haar tiende jaar bracht tante Agnes haar 
vrije tijd door op de kinderkamer met Henri, haar 
broer, onder het wakende oog van de Franse 
kinderjuffrouw. Daar aten ze ook. Je mocht pas 
vanaf je twaalfde met je ouders eten en dan 
mocht je geen woord zeggen tijdens het eten! Ook 
tante Agnes’ oudere broers en zus mochten niks 
zeggen. ’Kinderen mocht je zien en niet horen’. 
En je moest eten wat de pot schafte. Ook moest 
tante Agnes elke avond naar de plaatjes uit de 
kinderbijbel kijken. 

In 1937, toen Tante Agnes zeventien was, 
ging ze naar de Huishoudschool en deed er 
kinderverzorging en -opvoeding bij. Er was 
toen nog niets uitgevonden: geen wasmachine 
of koelkast etc. In die tijd had je thuis een 
keukenmeisje en een tweede meisje voor het 
schoonmaken van de kamers, het zilver poetsen 
en strijken. Eigenlijk voor bijna alle huishoudelijke 
klusjes. Deze meisjes hadden hun eigen 
slaapkamer op de zolder in het huis aan de Laan 
van Beek en Royen, waar tante Agnes met haar 

ouders woonde. De meisjes mochten één keer per 
maand naar huis en hadden twee keer per week 
een vrije avond, van na achten tot tien uur. Het 
klinkt niet echt als een leuke baan. Toch waren 
velen blij dat ze van het werk bij hen thuis af 
waren. Dat was namelijk nog veel meer en vaak 
zwaarder. 

In 1940 brak de oorlog uit. Een paar maanden 
daarna ging tante Agnes bij een soort 
activiteitenbegeleiding werken. Dat was op een 
kasteeltje tussen Doorn en Maarn in. Er werden 
daar klassen van allerlei scholen begeleid en er 
werden congressen georganiseerd. Tante Agnes 
werkte er als secretaresse en verdiende 20 gulden 
in de maand, maar ze moest ook helpen in het 
huishouden. Ze hadden daar strozakken om op 
te slapen en je kunt je voorstellen dat die moeilijk 
schoon te houden waren. 
Er kwamen daar niet alleen Nederlanders, 
ook Duitsers die als bezetter het onderkomen 
vorderden. Die Duitsers stonden hen wel eens af 
te luisteren. Het was wel moeilijk, want als er ‘s 
nachts iemand buiten was, kon het iemand zijn 
die moest onderduiken en een plaats voor de 
nacht zocht òf het kon een verrader zijn die naar 
onderduikers zocht. Het was een periode waarin 
je niemand kon vertrouwen. Raar idee.

Tante Agnes (8 mei 1920), woont ‘s zomers in Renesse en ‘s winters in Utrecht. Zij is de 

dochter van Aubin Unico Crommelin (1880-1965) & Jonkvrouwe Louise Elisabeth Sickinghe 

(1885-1945).Zij is de zuster van mijn grootvader Jacob Willem Hendrik Crommelin (1912-

1989). Ik heet Agnes Jansen (1997) en ben de dochter van Otteline Cornélie Crommelin 

(1957) en Job Jansen (1952).

Jong & oud  

Agnes Jansen (links) samen met tante Agnes Crommelin 
(rechts) in Renesse.  
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2 Op 13 april 1945 ging tante Agnes op de fiets terug naar huis, omdat haar moeder heel ziek was. Zij 
overleed een paar maanden later, begin september 1945. In mei, net toen Tante Agnes een maand weer 
thuis in Zeist was, werd Nederland bevrijd. Dat was een groot feest. De geallieerde soldaten kwamen 
om goederen uit te delen, mensen reden mee op hun tanks en de Duitsers maakten dat ze weg 
kwamen. Veel mensen gedroegen zich op een manier waarvan ze nu zouden zeggen: Hoe heb ik dat 
ooit kunnen doen? 

Zo zie je maar, tante Agnes is op een heel andere manier opgegroeid dan wij. Er bestond toen nog niet 
zoiets als een computer. Enge gedachte, zeg! En toch is het nog helemaal niet zolang geleden, dat die 
is uitgevonden. Ook kom je de opvatting “Kinderen moet je zien en niet horen” nauwelijks nog tegen. 
De oorlog heeft veel invloed gehad op tante Agnes. Zoiets verandert een mens nou eenmaal. Al met al 
heeft ze veel meegemaakt en vele verhalen om aan haar familie te vertellen.

Renesse/Nijmegen, zomer 2011
Agnes Jansen
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De familiestichting bestaat inmiddels 15 jaar, een heuglijk feit. Vorig jaar hebben we de vrijwillige 
bijdrage omgezet in een jaarlijkse vaste donateursbijdrage. Dat willen we het komend jaar 
graag continueren. Binnenkort ontvangt u een donatiebrief, waarin we u verzoeken de jaarlijkse 
bijdrage te voldoen. Als vaste donateur ontvangt u het digitale Crommelin Journaal en wordt u 
op de hoogte gehouden van en uitgenodigd voor de verschillende familieactiviteiten. Aan oudere 
familieleden -zonder computer- zal dit journaal per post worden toegezonden Vaste donateurs 
ontvangen voortaan een korting op de evenementen die er worden georganiseerd. 

Mocht u nog geen vaste donateur zijn, dan kunt u zich per email op te geven bij May, secretaris 
van de Stichting via info@crommelin.org 

Dies Donker, 
penningmeester Crommelin Stichting

Noteer in uw agenda
nadere informatie volgt via e-mail

•  23 september | golfdag nadere informatie volgt per e-mailbericht
•  juni 2013 | familiereünie, datum nog niet bekend, nadere informatie volgt per e-mailbericht
•  13 oktober | herfstwandeling op zaterdag 13 oktober, vervolg Lingepad

Secretaris van Crommelin Stichting
May van Oordt - Crommelin

info@crommelin.org

Crommelin Stichting 15 jaar
Nieuwsflits

mailto:info%40crommelin.org?subject=
mailto:info%40crommelin.org?subject=
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2 Gezocht & gevonden

Gevonden!

Gezocht!

32

E-mail-adressen gezocht

Is uw e-mailadres veranderd, wilt u het ons 
dan even laten weten? Of kent u misschien 
iemand in de familie die het Crommelin 
Journaal nog niet ontvangt? 
Stuur ons dan zijn of haar e-mailadres naar 
redactie@crommelin.org

Crommelin Journaal najaar 2012

Uw bijdragen aan het Crommelin Journaal 
zijn welkom! Wilt u het maximum van 800 
woorden aanhouden? Minder mag ook. Graag 
ook vermelden hoe de relatie met of binnen 
de familie ligt, door de namen van (groot-)
ouders met jaartallen etc. te noemen. 
Mocht u foto’s hebben, dan graag met 
duidelijk onderschrift. Vermeld bij personen 
v.l.n.r. de precieze namen en per afbeelding 
de plaats en tijd. Eventueel ook door wie de 
foto genomen is.
U kunt uw bijdrage sturen naar 
redactie@crommelin.org

Sluitingsdatum 20 september 2012 

E-mail adresses wanted

Did yout e-mail adress changed? Do you 
know familymembers who do not recieve 
the Crommelin Journal yet? 
Please send in the e-mail adresses at 
redactie@crommelin.org 

Crommelin Journal autumn 2012

Your contributes to the Crommelin Journal are more then welcome! Make sure you use a maximum 
of 800 words. Please make relations with or within the family clear by mentioning the names of 
(grand) parents including (birth)dates etc. If you have any photo’s, be specific in what or who is on 
the photo. Send all your stories and/or photo’s to redactie@crommelin.org

Deadline september 20th 2012

No hidden treasures this time, no burning questions 
about the origin of an old vase, painting or chair. 
If you are reading this and you are thinking ‘Hey.. 
what would be the history of aunt Crommelins 
horrible teapot? Please take a photo and send in 
your questions! redactie@crommelin.org

mailto:redactie%40crommelin.org?subject=
mailto:redactie%40crommelin.org?subject=
mailto:redactie%40crommelin.org?subject=
mailto:redactie%40crommelin.org?subject=
mailto:redactie%40crommelin.org?subject=
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